
Sensitif iawn (ar ôl ei llenwi)

Ffurflen Amrywiaeth OFCOM 

Darllenwch Ddatganiad Preifatrwydd Cyffredinol Ofcom i gael gwybod sut rydyn ni'n delio â’ch gwybodaeth 
bersonol. 

Drwy dicio’r blwch hwn rydych chi’n derbyn termau Datganiad Preifatrwydd Ofcom 

Pam mae angen eich data personol arnom ni 

Rydyn ni’n casglu’r data hyn i asesu eich cymhwysedd ar gyfer y gystadleuaeth, i sicrhau bod y gystadleuaeth 
yn ymarferol ac i gyflawni ein swyddogaethau statudol (sy’n cynnwys casglu a chyhoeddi tystiolaeth a 
safbwyntiau, gan gynnwys drwy ymgynghoriadau a gwneud gwaith ymchwil). Rydyn ni’n casglu data 
amrywiaeth i ddeall sut mae amrywiaeth yn gweithredu ac i’n helpu i olrhain canlyniadau’r camau rydyn ni’n 
eu cymryd yn ein rhaglen amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd y data hyn yn cael eu cyfuno a’u troi’n ddienw.

Beth rydyn ni'n ei wneud â’ch data personol 

Byddwn ni’n cadw rhywfaint o’ch data personol (oedran) gyhyd ag y bo angen i’n helpu i gyflawni ein 
swyddogaethau statudol. Byddwn ni’n cadw’r holl ddata personol eraill (rhyw, ethnigrwydd) am gyfnod o 
flwyddyn.

Mae gan unigolion hawliau penodol ynghylch eu data personol ac mae hyn yn cael sylw yn natganiad 
preifatrwydd Ofcom.

1. Oedran

16

17 

18 

Arall 

2. Gwybodaeth ddaearyddol (cyfeiriad cartref)

Canolbarth Cymru

Gogledd-ddwyrain Cymru 

Gogledd-orllewin Cymru 

De-ddwyrain Cymru 

De-orllewin Cymru 

Lloegr 

Gogledd Iwerddon 

Yr Alban  

http://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/foi-dp/general-privacy-statement
http://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/foi-dp/general-privacy-statement
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3. Tarddiad Ethnig

Asiaidd neu 
Asiaidd Prydeinig 

Bangladeshaidd 

Indiaidd 

Pacistanaidd 

Tsieineaidd 

Unrhyw gefndir Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig arall

Gwyn Cymreig 

Prydeinig 

Gwyddelig 

Unrhyw gefndir gwyn arall 

Du neu Ddu 
Prydeinig 

Affricanaidd 

Caribïaidd 

Unrhyw gefndir Du neu Ddu Prydeinig arall 

Grŵp ethnig arall Arabaidd 

Unrhyw gefndir ethnig arall 

Cefndir ethnig 
deuol/lluosog 

Asiaidd a Gwyn 

Du Affricanaidd a Gwyn 

Du Caribïaidd a Gwyn 

Unrhyw gefndir ethnig deuol/lluosog arall 

Mae’n well gen i 
beidio â dweud 

Mae’n well gen i beidio â dweud 

4. Rhywedd

Beth yw’r disgrifiad gorau o’ch rhywedd?

Benywaidd 

Gwrywaidd 

Anneuaidd  

Mae’n well gen i beidio â dweud 
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5. Cefndir economaidd-gymdeithasol

Pa fath o ysgol wnaethoch chi ei mynychu yn bennaf?

Ysgol wladol neu ysgol sy'n derbyn arian gwladol – yn dethol ar sail academaidd, ffydd neu sail arall 

Ysgol wladol neu ysgol sy'n derbyn arian gwladol – ddim yn dethol 

Ysgol annibynnol neu ysgol sy’n codi ffi - bwrsari  

Ysgol annibynnol neu ysgol sy’n codi ffi - dim bwrsari 

Es i’r ysgol y tu allan i'r Deyrnas Unedig 

Ddim yn gwybod 

Mae’n well gen i beidio â dweud 

Arall 

Ydych chi'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim? (ac eithrio prydau drwy ddull arall, e.e. ysgol breswyl) 

Ydw 

Nac ydw 

Ddim yn gwybod 

Ddim yn berthnasol 

Mae’n well gen i beidio â dweud 
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